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El seminari “Inmigración, vivienda y ciudad”, celebrat l’octubre de
2010 a l’ETSAB, va reunir grups de recerca, entitats civicosocials i
membres de les administracions públiques per debatre aquesta
nova realitat. La trobada va ser organitzada pel grup de recerca
Centre de política de sòl i valoracions (membre del grup de recerca consolidat Qualitat de vida urbana i sostenibilitat), amb la
col·laboració de l’ETSAB i del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), i s’inscriu en el projecte del Ministeri de Ciència i Innovació
“Immigració, habitatge i ciutat: condicions habitacionals, urbanes
i d’accés a l’habitatge, conseqüències urbanes i socials, i criteris
d’actuació per a Barcelona i Madrid”. Aquest projecte neix per dur
a terme una anàlisi preferentment qualitativa de les condicions de
vida, residencials i urbanes dels barris objecte d’estudi, amb una
acusada concentració d’immigrants. S’aborden uns espais de convivència específics, s’observa la manera com s’estableix la convivència urbana a l’espai públic i a l’espai residencial, com es viu la
transformació social i urbana d’aquests barris i també el nivell de
cohesió social per tal de pensar actuacions de millora.

La veritat és que no tenia clar que Arquitectura fos realment la meva
primera opció. Els darrers mesos havien resultat un gran trasbals
entre els exàmens de batxillerat i la selectivitat; tot just després vaig
sentir que estava escrivint les primeres línies de la resta de la meva
vida. Com es fa això?

Es faran estudis sobre la nostra generació i acabaran dient que ha
resultat molt positiu per a nosaltres haver hagut de sobreposar-nos
una situació adversa d’aquestes característiques, que ens ha fet
més forts i més preparats. Això sí, el primer dia, esmorzar de luxe a
la terrassa Coderch, amb músics i tot.

Amb tota la vergonya i la innocència del món vaig presentar-me a
l’Escola el dia indicat, a l’hora indicada, per fer la primera matrícula. Quina allau d’informació, paperassa, ofertes, publicitats i reptes
davant meu. Devia portar la paraula “novell” escrita al front! Va ser
aleshores que vaig tenir notícia de la Setmana d’Acollida.

Passat aquest primer moment d’ubicació i pseudoeufòria –per excitació–, el segon dia va servir per entendre funcionaments pràctics
de l’Escola: la web, la intranet docent Atenea, la web E-secretaria
per a tràmits. Tot correcte i bé, no esperàvem menys de la Politècnica. Més explicacions sobre el funcionament de la biblioteca; veure
la quantitat de documentació que tenim a l’abast ha estat engrescador, quines ganes de posar-se a remenar! Ara bé, en aquests primers mesos n’he fet un ús molt puntual i encara he de preguntar
cada vegada que busco alguna cosa. Poc a poc.

Durant el seminari es van posar en comú les experiències sorgides
dels diferents àmbits d’estudi i d’actuació ciutadana, amb aportacions dels diferents actors. Tots els participants vàrem coincidir en
què, per reconstruir les noves realitats, es requereix conèixer les
diferents perspectives, connectar els diferents agents protagonistes i assumir la responsabilitat compartida que el tema exigeix.

La diversitat d’orígens és un antídot per a la guetificació i per a la
gentrificació. A diferència del nord d’Europa, les ciutats espanyoles presenten un model de mixticitat social. L’alt grau de mescla
funcional i social, tant als barris com als edificis restaurats, és un
dels reptes actuals, com també el fet d’establir els instruments i
normes que permetin preservar la barreja on ja existeix.

Es va rememorar l’experiència viscuda als anys cinquanta i seixanta i les grans onades migratòries cap a Barcelona o Madrid, referència que ha de servir avui a l’hora d’acollir els nous habitants,
ara de provinença estrangera i que conformen una població estable als nostres barris. El seu procés d’integració és complex, viuen
concentrats en barris, en habitatges degradats i sobreocupats.
S’ha constatat que la conflictivitat social s’incrementa en contextos on les condicions físiques de l’entorn són deficients, mentre
que un espai apropiat afavoreix la socialització i la integració,
elements bàsics per a la cohesió social. Per tant s’ha d’actuar
per pal·liar els efectes de les desigualtats en l’accés als recursos
urbans (habitatge, espai públic, equipaments) que pateix la població.

La cohesió social s’enforteix de forma gradual amb el tracte quotidià. L’espai públic és un eix per a la socialització de la canalla i
de les dones que en tenen cura, enforteix la convivència i la integració. Cal que les intervencions en l’espai públic possibilitin la
coexistència de diferents grups socials incorporant diferents usos
i activitats.
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Cal també apreciar la participació com un procés quotidià
d’aproximació a la realitat, eina cabdal per a les experiències
reeixides de transformacions socials i urbanes dels barris. I font
de debat per traçar les línies d’actuació per al futur. •
Més informació: www-cpsv.upc.es/InmigracionViviendaCiudad/

Per sort coneixia algú que feia Arquitectura i vaig poder-li preguntar
algunes coses. D’aquesta setmana d’acollida, però, no en sabia res,
només em va parlar d’uns cursets gratuïts d’una acadèmia propera. Em va acollonir explicant-me el que em venia a sobre, només
amb això ja vaig pensar que valia la pena escurçar una setmana
les vacances. També cal dir que, d’entrada, el programa semblava
interessant: models virtuals 3D, imatge digital... Sempre m’havien
cridat molt l’atenció aquests camps i una mica per ells havia escollit Arquitectura. Fins el moment no havia tingut l’oportunitat
d’introduir-m’hi, tenia la sensació que se’m podien donar bé i em
motivaven enormement, com a mínim d’entrada. La resta: presentacions vàries, protocol·làries i necessàries, i algunes conferències de
professors de Projectes (l’assignatura més important, m’havien dit).
Alguna cosa bona en trauríem, segur.
I així va arribar el dia de la veritat –el primer dia “d’uni”– mentre
tots els meus amics encara eren de vacances. No coneixia ningú
i amb prou feines recordava l’Escola del moment de la matrícula;
semblàvem un enorme ramat de cabres, innocents i vergonyosos
desconeguts. Vam començar forts, la xerrada del director va imposar bastant, i amb la resta de presentacions ja vaig albirar que la
cosa es complicava per moments. Nou pla d’estudis (ara resulta que
som uns conillets d’índies?) La mateixa setmana d’acollida també
és nova (mama, por!). Val a dir que tot feia l’efecte d’estar controlat,
tothom semblava tenir-ho tot molt clar i organitzat i les tutories bé
podien reforçar certa desorientació durant el curs. Realment només
ho semblava. L’etiqueta “conillets d’índies” no ens la traurem de
sobre en tota la carrera... ni quan haguem acabat (si és que ho fem).

El gruix important de la Setmana responia a l’interès d’esbossar algunes eines informàtiques de representació i modelat de l’espai i
de retoc i tractament d’imatges. Amb molt bona intenció s’havia dissenyat quelcom lleuger, senzill, per destacar-ne el potencial. Però ja
sabem què passa quan un no veu una motivació pràctica a curt termini o quan aquesta lleugeresa acaba en superficialitat: en quedem
a les beceroles. Alguns de nosaltres hem seguit investigant el seu
ús i pràctica, això sí, per sorpresa de molts. Pocs professors estaven
realment al corrent de la iniciativa o en tenien alguna opinió. Potser
pels continguts? Potser per les eines? Potser per les necessitats de
les seves assignatures posteriors?
D’altra banda, el que em va obrir més els ulls van ser les conferències de Projectes (algunes més que d’altres, tot s’ha de dir). Veure el
resultat final d’aquest conglomerat de conceptes i tècniques va resultar el més inspirador, el més motivador. Inclús si haguessin anat
a càrrec d’estudiants d’últims cursos mostrant les filigranes que podem acabar fent i que poden ser la temptació per capbussar-nos en
aquest univers únic i difícil de l’arquitectura.
Els primers passos de tot nadó sempre son erràtics, però necessaris
per a un definitiu control de qualsevol moviment o ritme articulat.
Només cal estar ben atent i saber escoltar les necessitats d’uns i les
lògiques d’altres. En definitiva, una qüestió d’equilibri. •
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